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1.

Portefeuillehouder Burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

1.a.

Besluitenlijst 15 oktober 2019
Conform vastgesteld.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Plan van Aanpak Afbouw Projectbureau De Blaricummermeent
Korte inhoud: Nu de verwachting is dat het project daadwerkelijk ook in 2022 wordt afgerond
en overgedragen aan de BEL-organisatie is een plan van aanpak opgesteld waarin inzicht
wordt gegeven in hoe de huidige capaciteit, inzet en formatie dient to worden afgebouwd
teneinde in 2022 de projectorganisatie in formele zin to beeindigen en op to heffen.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met bijgevoegd Plan van Aanpak Afbouw
Projectbureau De Blaricummermeent (dd 16 okt. 2019)

2.b.

Wijzigen Financiele Verordening ex. artikel 212 van de Gemeentewet
Korte inhoud: Wijzigen Financiele Verordening ex. artikel 212 van de Gemeentewet op basis
van het geactualiseerd Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) en de modelverordening.
Het college besluit:
1. In to stemmen met de geactualiseerde Financiele Verordening 2020
2. De raad voor to stellen:
1. De Financiele Verordening gemeente Blaricum 2020 vast to stellen;
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2. Om conform artikel 13, lid 2 van de financiele verordening 2020 de volgende saldi to
muteren bij resultaatbepaling:
- het saldo kostendekkenheid afvalstoffenheffing to verrekenen met de reserve
afvalstoffenheffing;
- het saldo kostendekkenheid rioolheffing to verrekenen met de reserve riolering;
- het saldo kostendekkenheid graf- en begraafrechten to verrekenen met de reserve
tariefegalisatie begraafrechten;
-de kosten specifiek voor de vervanging van bomen to verrekenen met de reserve
vervanging bomen;
-de kosten ten behoeve van preventief voorveld sociaal domein, waartoe de reserve is
ingesteld, tot de reserve is uitgeput;
-de kosten voor renovatie woonwagenterrein, waartoe de reserve is ingesteld, tot de reserve is
uitgeput;
-eventuele toekomstige reserves indien de raad daartoe expliciet besluit.
3. De huidige Financiele Verordening gemeente Blaricum 2017 in to trekken.

3.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

3.a.

Programmaplan Implementatie Omgevingswet
Korte inhoud: In het Programmaplan wordt beschreven wat in de gemeenten Blaricum, Laren
en Eemnes en de BELCombinatie wordt voorbereid voor de invoering van de Omgevingswet.
Conform advies wordt besloten de raad to vragen om in to stemmen met de in het
Programmaplan verwoorde ambitie, strategie, doelen en inspanningen voor de implementatie
van de Omgevingswet.

3.b.

Besluit algemeen belang afvalinzameling scholen
Korte inhoud: Het gescheiden inzamelen van afval op scholen (met uitzondering van restafval)
verklaren tot algemeen belang.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met het plan van de GAD om het gescheiden afhalen van afval bij scholen to
faciliteren;
2. Aan de raad voor to stellen om het gescheiden afhalen van afval bij scholen, met
uitzondering van restafval, to verklaren tot algemeen belang van in het kader van artikel 25h,
lid 6 van de Mededingingswet;
3. Aan de raad voor to stellen bovengenoemd besluit voor 3 jaar to laten gelden tot en met
2022.
4. Aan de raad voor to stellen om burgemeester en wethouders een mandaat to geven van de
afhandeling van eventuele bezwaar- en beroepschriften Haar aanleiding van bovengenoemd
besluit.

3.c.

Bijdrage 2019 project HOV in 't Gooi
Korte inhoud: Begin 2017 heeft de gemeenteraad van Blaricum ingestemd met de toetreding
tot het Hoogwaardig Openbaar Vervoer project (HOV-project). HOV in 't Gooi is een
gezamenlijk project van de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes, Hilversum en de
provincie Noord-Holland. Ook ProRail, Het Goois Natuurreservaat en Rijkswaterstaat zijn nauw
betrokken. Voor de totale bijdrage aan het HOV-project is bij de resultaatbestemming 2018
een bestemmingsreserve gevormd. In 2019 is een bijdrage voor het HOV-project betaald aan
de provincie Noord-Holland. Deze bijdrage, en de daarbij horende onttrekking uit de reserve, is
nog niet begroot in 2019. Aangezien het muteren met de reserves een raadsbevoegdheid is,
wordt de raad gevraagd in to stemmen met de onttrekking aan de reserve HOV-onderzoek tot
maximaal de hoogte van de betaalde bijdrage in 2019.
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Conform advies wordt besloten in to stemmen met het voorgelegde raadsvoorstel met
betrekking tot de onttrekking uit de bestemmingsreserve ten gunste van de gemeentelijke
bijdrage 2019 aan het HOVproject.
3.d.

Onderzoekskosten fietsverbinding oude dorp en Bijvanck en onderzoek groot
onderhoud Bijvanck
Korte inhoud: Voor beide onderzoeken is in 2018 besloten om investeringskredieten
beschikbaar to stellen. Het activeren van deze onderzoekskosten blijkt op grond van het
Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) niet toegestaan. De uitgaven die op deze kredieten
hebben plaatsgevonden zijn daardoor volledig ten taste gekomen van de exploitatie 2018 en
de kredieten zijn afgesloten. Aangezien beide onderzoeken nog doorlopen in 2019 is dit jaar
nog budget benodigd.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met het voorgelegde raadsvoorstel met
betrekking tot de onttrekking uit de algemene reserve ten behoeve van de onderzoekskosten
fietsverbinding oude dorp en Bijvanck en onderzoek groot onderhoud Bijvanck in 2019.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Arbeidsmarktbewerkingsplan "Werken aan werk" 2019-2022
Korte inhoud: In oktober 2018 hebben de gemeenteraden het concept plan "Werken aan Werk"
ontvangen, met het verzoek hun zienswijzen op het plan kenbaar to maken. De hieruit
voortgekomen zienswijzen zijn door de portefeuillehouders sociaal domein verwerkt in het plan
"Werken aan Werk". Het plan wordt nu voor definitieve vaststelling aan de raden voorgelegd.
Conform advies wordt besloten de gemeenteraad voor to stellen:
1. Het arbeidsmarktbewerkingsplan "Werken aan Werk" vast to stellen.
2. Hiervoor eenmalig € 66.782 to verstrekken aan de Regio Gooi en Vechtstreek;
3. Hiervoor meerjarig € 25.148 budget beschikbaar to stellen voor lokale inzet.
4. Punten 2 en 3 to dekken uit de reserve Sociaal Domein en dit in de begroting 2019 op to
nemen conform bijgevoegde begrotingswijziging 2019.
5. De hoogte van de daadwerkelijke onttrekking aan de reserve to laten bepalen door de
werkelijke kosten, waarover in de desbetreffende jaarrekening verantwoording wordt afgelegd.

4.b.

Subsidievoorstel 2020 Blaricum
Korte inhoud: Als start van het besluitvormingsproces over de aanvragen van subsidies voor
het jaar 2020 dient door het college een aantal voor dat proces relevante besluiten worden
genomen.
Conform advies wordt besloten:
1. De lijst met risicoprofielen voor het jaar 2020 vast to stellen;
2. De beleidsuitgangspunten onder c. vast to stellen;
3. De subsidies aan de Blaercom, Vlugheid & Kracht en de Lokale Omroep HHBEL vast to
stellen evenals de budgetten voor eenmalige subsidies zoals in dit voorstel aangegeven.

4.c.

Elke peuter een kans (subsidie voorschoolse educatie en kostwinnersgezinnen)
Korte inhoud: De gemeente Blaricum subsidieert de voorschoolse educatie en
kostwinnersgezinnen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van het rijk. Subsidiering
vindt plaats op basis van de subsidieverordening Elke pewter een kans 2017-2019. De regeling
loopt dit jaar af. Het college wordt voorgesteld de regeling voor opnieuw Brie jaar vast to
stellen. In de regeling wordt de uitbreiding van 10 uur Haar 16 uur voorschoolse educatie met
ingang van 1 januari 2020 meegenomen. Tot slot wordt het college voorgesteld in to stemmen
met het convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Blaricum 2020-2022 waarin
het beleid met betrekking tot de voorschoolse educatie is geactualiseerd.
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Conform advies wordt besloten:
1. De subsidieverordening `Elke peuter een kans 2020-2022' vast to stellen.
2. In to stemmen met het `Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Blaricum
2020-2022'.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 29 oktober 2019

Datum

Voorzitter
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